
NOTA DE PREMSA 

Campanya del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya 

Campanya “Fisioteràpia és moviment. Mou-te!” 
per promoure la vida activa i donar suport als 

professionals sanitaris 

• El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya posa en marxa una campanya per animar
a gaudir d’un estil de vida saludable en què moure's és fonamental.

• D’acord amb una enquesta feta a prop de 800 col·legiats i col·legiades catalanes, la
meitat creu que l'intrusisme suposa una reducció d'ingressos del 30% o superior.

• És perillós per a pacients, atès que la mala praxi pot, no només no resoldre els
problemes de salut d'una persona sinó agreujar-los.

Barcelona, 16 de novembre de 2021.- El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya ha posat en marxa 
la campanya “Fisioteràpia és moviment. Mou-te!” per promoure la vida activa i destacar la 
importància dels professionals sanitaris per millorar la salut de la població. 

La campanya estarà, en les properes dues setmanes, en elements de publicitat exterior de les quatre 
províncies catalanes, i es difondrà també a través de les xarxes socials i canals propis del Col·legi. 

Com explica Ramon Aiguadé, degà del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya: “La societat és 
cada vegada més conscient de la importància de gaudir d'una bona salut, i per això, des del 
col·lectiu dels fisioterapeutes animem sempre a portar una vida activa i saludable, en què moure's 
i l'exercici físic són fonamentals.” 

A més, és molt important que tant per assolir el potencial de salut com per tractar molèsties o 
certes patologies, es recorri als i a les fisioterapeutes, que són experts en la salut. I en aquest cas 
cal recórrer sempre a fisioterapeutes col·legiats, que són la garantia de qualitat, coneixement i 
responsabilitat”, explica Ramon Aiguadé. 

De fet, la campanya també vol recordar la importància d'anar sempre a professionals de la salut, 
davant de la proliferació d'un altre tipus de serveis que no tenen el coneixement necessari per 
tractar la salut de la població. 



Els professionals col·legiats denuncien els riscos de l’intrusisme 
L'intrusisme és un dels grans problemes que afecten als fisioterapeutes. Per aprofundir en l'impacte 
en la professió, la Comissió d’Intrusisme del Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya ha publicat 
un estudi en el qual hi han participat prop de 800 col·legiats, i que recull el pols de com perceben 
l'amenaça de l'intrusisme els i les fisioterapeutes. 
 
Segons l’estudi el 86% dels col·legiats consideren que el risc d'intrusisme és alt o molt alt per a la 
professió. A més, per al 60% dels col·legiats, el risc que presenta l'intrusisme ha augmentat en els 
últims anys. 
 
Per tant, el 46% dels fisioterapeutes es mostren molt preocupats per aquest fenomen, que suposa 
riscos per a la professió i per als pacients. 
 
Si bé és difícil fer una estimació precisa de l'impacte per a la professió, un de cada dos col·legiats 
considera que l'intrusisme suposa una reducció d'ingressos del 30% o superior, respecte al nivell 
actual de facturació. A més, comporta un deteriorament de la imatge del col·lectiu, atès que si la 
persona que realitza el tractament no compleix amb el coneixement necessari, pot generar un greu 
perjudici a la professió. 
 
Respecte dels pacients, el risc és inclús superior, atès que la mala praxi pot no resoldre els 
problemes de salut d'una persona i, a sobre, agreujar-los. A això se li suma que el personal no 
sanitari no està cobert per les assegurances necessàries.  
 
 
Sobre el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya 
 
El Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya és el col·legi professional que defensa els interessos del 
col·lectiu de fisioterapeutes catalans i que alhora vetlla per les bones pràctiques en fisioteràpia. 
Actualment, compta amb més de 12.000 col·legiats i col·legiades, per als quals du a terme accions 
de formació, orientació, assessorament, defensa i difusió de la professió. 
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